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 ٕإن إذلس هلل ، حنمسٍ ووس خؼَيَ ووس هتسًَ ووس خـفٍص

 وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا وسُئات ٔأغامًيا 

 ًضَي فال ُادي هل ،من هيسٍ هللا فال مضي هل ومن 

 ٔأما تؼس ،،ؤأشِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل ، ؤأن محمًسإ غحسٍ ورسوهل ...  

 فٕان ٔأضسق إحلسًر نخاب هللا ، وذري إًِسي ُسي هحُِيا محمس ، ورش إٔلمور حمساثهتا ، 

 ولك حمسزة تسػة ، ولك تسػة ضالةل ، ولك ضالةل يف إًيار، مث ٔأما تؼس ... 

 مسائي  ابب : غيس ثوكفٌا يف إحملارضة إملاضَة فلس -

 " ما جاء ٔأن تؼظ ُشٍ إٔلمة ثؼحس إٔلواثن "

 كال فَِ مسائي : -

 ثفسري أًٓة إًًساء . :إٔلوىل • 

ىَل  حَصَ  " َأًَمْ  ويه كوهل ثؼاىل -
ّ
ٍنَ  إ ِ نَ  هَِطًَحا ُأوثُوإ إَّلذ اؾُوِت  اِبًِْجْحتِ  ًُْؤِمٌُونَ  إًِْىذَاِب  ّمِ  َوإًعذ

ٍنَ  َوًَُلوًُونَ  ِ ُؤاَلءِ  نََفُصوإ ٌَِّلذ ػَٰ َسى   َُ ُْ ٍنَ  ِمنَ  َأ ِ  َسِخِاًل " أَٓمٌُوإ إَّلذ

 

 

   

 هـ 6341في العقيدة للفرقة الثانية عام    رابعةالمحاضرة ال
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 ثفسري أًٓة إملائسة .إًثاهَة : • 

يْ  "كُيْ ويه كوهل ثؼاىل  - ئُُك  َُ ِّ ن ثَِشٍّ  ُأهَخ ِلَ  ّمِ ِ  ِغيسَ  َمثُوتَةً  َذَٰ َُ  َمن إّللذ ذَؼيَ ً  ُ َِ  َوؾَِضةَ  إّللذ َْ َ  ػََ

اُؾوَت  َوَغَحسَ  َوإًَْريَازٍِصَ  إًِْلَصَدةَ  ِمْْنُمُ  َوَجَؼيَ  ئِمَ  إًعذ َػَٰ ََكنً  رَشر  ُأًو ِخِيِ  َسَوإءِ  َغن َوَأَضي   مذ  " إًسذ

 

 ثفسري أًٓة إًىِف . إًثاًثة :• 

ٍنَ  كَالَ "ويه كوهل ثؼاىل  - ِ ْسِجًسإ ػَََْْيِم ًَيَخذِزَشنذ  َأْمِصِهْ  ػََل   ؿَََُحوإ إَّلذ  . " مذ

 

 ويه ٔأمهِا : ما مؼىن إإلميان ابجلحت وإًعاؾوت ؟ ُي ُو إغخلاد إًلَة ،إًصإتؼة : • 

 ٔأو ُو موإفلة ٔأحصاهبا مع تـضِا ومؼصفة تعالهنا ؟ 

 ٔأما ٕإميان إًلَة وإغخلادٍ ؛ فِشإ ال شم يف ددوهل يف إلًٓة . -

 ؤأما موإفلة ٔأحصاهبا يف إًؼمي مع تـضِا ومؼصفة تعالهنا ؛ فِشإ حيخاج ٕإىل ثفطَي ، 

 فٕان اكن وإفق ٔأحصاهبا تياًءإ ػل ٔأهنا حصَحة ؛ فِشإ نفص ، -1 

 وٕإن اكن وإفق ٔأحصاهبا وال ًؼخلس ٔأهنا حصَحة ؛ فٕاهَ ال ٍىفص ،  -2 

 فص وإًؼَاذ ابهلل .ًىٌَ ال شم ػل دعص غظمي خيىش ٔأن ًؤدى تَ إحلال ٕإىل إًى

 

 كوهلم : ٕإن إًىفار إَّلٍن ًؼصفون نفصه ٔأُسى سخِال من إملؤمٌني .إخلامسة : • 

 رّدة ؛ ٔلن من زمع ٔأن إًىفار إَّلٍن ًُؼصف نفصه ٔأُسى سخِاًل  فٕان ُشإ إًلول نفص و -

 من إملؤمٌني ؛ فٕاهَ اكفص ًخلسميَ إًىفص ػل إإلميان .
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 : ٔأن ُشإ التس ٔأن ًوجس يف ُشٍ إٔلمة ، -ابًرتمجة  ةويه إمللطود -إًسادسة : • 

 نام ثلصر يف حسًر ٔأيب سؼَس . 

و كول رسول هللا ضل هللا ػَََ وسمل :  - ذدؼنذ  " ُو ةِ  حشو كدََك اكنَ  من َسنَ  ًخد ةِ  إًُلشذ  ابًُلشذ

 " ؟ . مَفن: كاَل  وإًيذطارى؟ إٍَْيودُ : كاًوإ. زلذَُخمٍو ضّةٍ  حجصَ  دذَوإ ًو حّتذ 

 

 إًخرصحي توكوغِا ، ٔأغين غحادة إٔلواثن يف ُشٍ إٔلمة يف مجوع نثرية . إًساتؼة :• 

 : مبٔدوذة من كوهل ضل هللا ػَََ وسمل يف حسًر زوابن -

 " وال ثلوم إًساػة حّت ًَحق يحر من ٔأميت ابملشنني ، وحّت ثؼحس ِفئام من ٔأميت إٔلواثن . "

 

، إًؼجة إًؼجاب : دصوج من ًّسغي إًيحوة ، مثي إخملخار ، مع حلكمَ ابًشِادثني إًثامٌة : • 

  وثرصحيَ تبٔهَ من ُشٍ إٔلمة  ، ؤأن إًصسول حق  ، ؤأن إًلصأٓن حق .

 ، إًوإحض إًخضاد مع لكَ ُشإ يف قطسذ ًُ  ُشإ ومع ، إًيحُني ذامت محمًسإ ٔأن  -ٔأي إًلصأٓن  – وفَِ

  نثري ِفئام وثحؼَ ، إًطحاتة غرص أٓدص يف إخملخار دصج وكس .

ريض هللا  -ول ذالفة إًزتري إًىوفة يف أٔ  وإخملخار ُو إجن ٔأيب ُغحَس إًثلفي ، دصج وؿَة ػل -

، ؤأظِص حمحة أٓل إًحُت ، ودػا إًياس ٕإىل إًثبٔر من كذةل إحلسني ؛ فذخحؼِم ، وكذي نثرًيإ  -غيَ 

 رًبي ًبٔثََ .إّدغى إًيحوة وزمع ٔأن ج ؼامة ، مثممن ابرش ذل ٔأو ٔأػان ػَََ ، فاخنسع تَ إً

و ًؤمن ٔأن إًلصأٓن حق ، -  وال شم ٔأن ُشٍ إملسبةٔل من إًؼجة إًُؼجاب ٔأن ًّسغي إًيحوة ُو

 ،؟! ويف إًلصأٓن ٔأن محمًسإ ضل هللا ػَََ وسمل ذامت إًيحُني ؛ فىِف ٍىون ضادكًا  

 .ق مع ُشإ إًخياكظ ؟! وهَف ًُطسذ  
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 إحلق ال ٍزول ابًلكَة نام زإل فامي مىض ، تي ال حزإل ػَََ ظائفة .إًخشارة تبٔن إًخاسؼة : • 

 ٔأن ُشٍ إٔلمة مٌطورة ٕإىل ًوم إًلِامة ، ًؼين  -

 " ال حزإل ظائفة من ٔأميت ػل إحلق مٌطورة ،ًؤذش ُشإ من أٓدص إحلسًر : 

 ال ًرضه من ذشهلم وال من ذاًفِم حّت ًبئت ٔأمص هللا ثحارك وثؼاىل " . 

 

 إلًٓة إًؼظمى : ٔأهنم مع كَهّتم ال ًرضه من ذشهلم وال من ذاًفِم . :إًؼارشة • 

شإ مبٔدوذ من كول هللا ثحارك وثؼاىل   - ن "كَ ُو ََِةَلٍ  ِفئَةٍ  ّمِ ْذنِ  َنِثرَيةً  ِفئَةً  ؿََََحْت  كَ
ّ
ِ  اِب  إّللذ

  ُ اِجصٍِنَ  َمعَ  َوإّللذ  "  إًطذ

 ، مٌطورة إحلق ػل ٔأميت من ظائفة حزإل ال"    ومن كول إًييب يف حسًر إًحاب -

 " . وثؼاىل ثحارك هللا ٔأمص ًبئت حّت ذاًفِم من وال ذشهلم من ًرضه ال 

  ًرضوهنم ال ذل ومع ، ذل ذالف ػل أٓدم تين من إًَكثصة إًىرثة ٔأنو  -

شإ مبٔدوذ من أآيت نثرية ، مْنا :  ُو

نْ : وجي غز كوهل
ّ
ِ  َسِخِيِ  َغنْ  ًُِضَ وكَ  إْلَْرِض  يِف  َمنْ  َأْنرَثَ  ثَُعع " َوإ نْ  إّللذ

ّ
ذِدُؼونَ  إ الذ  ًَد

ّ
نذ  إ  إًظذ

نْ  
ّ
الذ  هُْ  َوإ

ّ
ُصُضوَن " إ  خَيْ

ٌِنيَ  َحَصْضَت  َوًَوْ  إًيذاِس  َأْنرَثُ  " َوَما:  ثؼاىل وكال  " ِتُمْؤِم

هُْ  َأنذ  ََتَْسُة  َأمْ   "   :  ثؼاىل وكال نْ  ًَْؼِلَُونَ  َأوْ  ٌَْسَمُؼونَ  َأْنرَثَ
ّ
الذ  هُْ  إ

ّ
 " َسِخِاًل  َأَضي   هُْ  تَيْ  اَكْلَهَْؼامِ  إ

ِهْ  َوَجْسنَ  " َوَما:  وجي غز وكال نْ  َغِْسٍ  ِمنْ  ِلَْنرَثِ
ّ
هُْ  َوَجْسنَ  َوإ ا .. ًََفاِسِلني " َأْنرَثَ  وؿرُي

 

 

 



 الشيخ بهاء السكران                                         فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

                 ~                         5 ~     

 ه 6341 – 6341الفرقة الثانية                  ي                          معهد شيخ اإلسالم العلم

 ٔأن ذل إًشط ٕإىل كِام إًساػة .إحلادًة غشة : • 

 . ٔأي كصب كِام إًساػة -

ِا  إمِلسمِ  هصحيِ  رحًيا هللاُ  ًحؼرُ  " مثوذل نام ٔأذرب إًييب يف إحلسًر    فال ، إحلٍصصِ  مس   مس 

 إًساػُة . " ثلومُ  إًياِس،ػَْيم رشإرُ  ًحلى مث كدضْخَ، ٕإال إإلميانِ  من حدذةٍ  مثلالُ  كَِحَ يف هفًسا ثرتك

  

 من إلآيت إًؼظمية . ما فَِإًثاهَة غشة : • 

 تبٔن هللا زوى هل إملشارق وإملـارب ، -ضل هللا ػَََ وسمل  – ٕإدداٍرمْنا :  -

خبالف إجليوب وإًشامل ، وٕإدداٍر تبٔهَ ُأغعى إًىزٍنن ،  ؤأذرب مبؼىن ذل ، فوكع نام ٔأذرب ، 

ٌِع إًثاًثة ، وٕإدداٍر توكوع إًس َف ،ٍ إبجاتة دغوثَ ٔلمذَ يف إالزيدني وٕإددار   ، وٕإدداٍر تبٔهَ ُم

ؤأهَ ال ٍُصفع ٕإذإ وكع ، وٕإدداٍر تظِور إملخيخئني يف ُشٍ إٔلمة ، وٕإدداٍر تحلاء إًعائفة إمليطورة ،  

 مع ٔأن لك وإحسة مْنا من ٔأتؼس ما ٍىون يف إًؼلول . ولك ُشإ وإكع نام ٔأذرب ،

 

 حرُص إخلوف ػل ٔأمذَ من إٔلمئة إملضَني .إًثاًثة غشة : • 

 " وٕإمنا ٔأذاف ػل ٔأميت إٔلمئة إملضَني " َ وسمل يف إحلسًرمبٔدوذة من كوهل ضل هللا ػََ -

زالزة ٔأكسام : ٔأمصإء وػَامء وُغّحاد  ، فِم إَّلٍن خُيىش  –نام ذهصن كدي ذل  –وإٔلمئة إملضَني 

من ٕإضالهلم ٔلهنم مذحوغون ؛ فألمصإء هلم إًسَعة وإًخيفِش ، وإًؼَامء هلم إًخوجَِ وإإلرشاد ، 

ُلذسى هبم ،  وإًُؼّحاد هلم ثـٍصص إًياس وذسإغِم تبٔحوإهلم ، فِؤالء ًُعاغون ًو

ُِزاف ػل إٔلمة مْنم ، ٔلهنم ٕإذإ اك   هوإ ُمضَنّي ضّي هبم نثري من إًياس ،ف

 وٕإذإ اكهوإ ُادٍن إُخسى هبم نثرٌي من إًياس . 

ي ٔأفسس إزلٍن ٕإال إملَوك ، –نام كال إجن إملحارك و   ورُحاهنا ؟!ؤأحدار سوٍء ،  رمحَ هللا : ُو
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 إًخيخَِ ػل مؼىن غحادة إٔلواثن . إًصإتؼة غشة :• 

 هوع وإًسجود ًِا ، تي جشمي إثّحاع إملضَنّيًؼين ٔأن غحادة إٔلواثن ال ختخص ابًص  -

ُِحّّل إًياس ، وحيّصمون ما ٔأحّّل هللا فِحّصمَ إًياس .   إَّلٍن حُيَّون ما حّصم هللا ف

 ٔأ.ُػ

••••••• 

 

 
 ؤأما إٔلحادًر وإلآثر فػػ : -

1- 
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2-  

 
 

3-  

 
4- 

 
 

******* 

 إًشح فٌلول :وشع يف  -

 إًخوحِس ؟س : ما ػالكة ابب إًسحص جىذاب 

 ج : ملا اكن إًسحص مش متاًل ػل ٔأهوإع من إًشك ، وإًشك نكظ ٌَخوحِس ؛

 ٔأدذّل إملطيّف يف نخاب إًخوحِس ًَحني ذل وحيّشر مٌَ . 
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 : وجَ ٕإدذال إًسحص يف ٔأتوإب إًخوحِس ؛ -رمحَ هللا  –وكال إًش َخ إًسؼسي  -

 س إًساحص ، ٔلروإح إًش َعاهَة ٕإىل ملاضخوسي ابٔأن نثرًيإ من ٔأكسامَ ال ًخبّّٔت ٕإال ابًشك وإً  

 .فال ًمت ٌَؼحس ثوحِس حّت ًسع إًسحص لكَ كََّل ونثرٍي 

 

 ًلول إًشارح : -

 
 مل ٔأدذي إًىِاهة ُيا ؟ س : -

 ج : ٔلن إًىِاهة فْيا من مؼاين إًسحص وتؼظ فصوػَ .

 إٔلُمت، كاًِا إًييب ضل هللا ػَََ وسمل يف كطة إجن " ٕإن من إًحَان ًسحصإ "  -

 إَّلي ٔأّت مع إًزجصكان جن تسر ، مفسحَ فلال : ٕإهَ ًلوي إًؼارضَ ، وٕإهَ ملعاع يف ٔأهسًخَ ، 

 ، كال : حسسثم !! ، ! ًؼمل غين ٔأنرث من ذل ًوىٌَ حسسين .. فلال إًزجصكان : وهللا 

 اي رسول هللا : ٕإهَ ٌَئمي إخلال ، حسًر إملال ، فذؼّجة إًييب ضل هللا ػَََ وسمل ، 

 وٕإمنا رضُُت فلَُت  يف إٔلوىل وال يف إًثاهَة ، : وهللا ما نشتُت  إجن إٔلُمت لالف 

 إ " .: ٕإن من إًحَان ًسحصً  فلال إًييبغصف ، وخسعت فلَت ٔأسؤأ ما ٔأغصف ، ٔأحسن ما أٔ  

 ومسي إًحَان حسًصإ ُيا ملاذإ ؟؟  -

و كَة إحللائق وختََّل تـري إًوإكع .  ٔلن فَِ َتلٌِق ٔلثص إًسحص ، ُو

 إًرصف .ؤأًًضا من تؼظ مؼاين إًسحص :  -
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يا هلف وكفة مع تَان مؼىن إًسحص .. -  ُو

ًصإ . -1  إًسحص ًُعَق مطسًرإ ًفؼي إإلوسان : حَسََص ٌْسَحُص حِسْ

ىق وإًامتمئ . -2 ُعَق ػل مفؼول ، ويه إًُؼلس وإًص   ًو

، ٔلهَ حيخاج ٕإىل جسزري من وإًسحُص هل ٔأكسام ، ؤأنرث ٔأهوإػَ ال ثمت ٕإال ابًشك وإًىفص  -

وٕإػاهة مْنم وإس خزسإم هلم ، فِخلصب ٕإٍْيم تبٔهوإع من إًُلُصابت ،  -نفصة إجلن  –إًش َاظني 

، ٔأو ًبٔمصوهَ تبٔهوإع من إًىفصايت ، مثي نخاتة إملطحف  -غَاًذإ ابهلل  –ًورصف هلم إًؼحادة 

شحب ًبٔمصوهَ تحؼظ إً ابًيجاسات ، ومثي سة هللا غزوجي ... ٕإخل ، ٔأو لصابت ٔكن ًيشر هلم ًو

 ؛ وَّلإ وضؼَ إًفلِاء وإًؼَامء يف نخاب إًصّدة ،، وملاتي ذل ًُؼعوهَ كسر من إإلػاهة  

َمانُ  َنَفصَ  " َوَماوكس ذهص هللا يف نخاتَ ُشإ إًيوع تلوهل   َْ ِىنذ  ُسََ ََاِظنيَ  َوًَػَٰ  نََفُصوإ إًش ذ

ُِّمونَ   ْحصَ  إًيذاَس  ًَُؼَ اُروَت  ِتَحاِتيَ  إًَْمَََىنْيِ  ػََل  ُأىزِلَ  َوَما إًّسِ َِّمانِ  َوَما َوَماُروَت  َُ   أََحسٍ  ِمنْ  ًَُؼَ

ذَما ًَُلواَل  َحّتذ   ه
ّ
ذُمونَ  حَْىُفصْ  فاََل  ِفْذيَةٌ  حَنْنُ  إ َِ  ًَُفّصِكُونَ  َما ِمْْنَُما فَََِخَؼَ َِ  إًَْمْصءِ  تنَْيَ  ِت  َوَزْوِج

َِ  ِتَضاّرٍِنَ  هُ  َوَما  الذ  َأَحسٍ  ِمنْ  ِت
ّ
ْذنِ  إ

ّ
ِ  اِب ذُمونَ  إّللذ هُْ  َما َوًَخََؼَ   ًَيَفُؼُِمْ  َواَل  ًرَُض 

َُِموإ َوًَلَسْ  إٍُ  ًََمنِ  ػَ ْوإ َما َوًَِحئَْس  َذاَلقٍ  ِمنْ  إْلِٓدَصةِ  يِف  هَلُ  َما إْشرَتَ َِ  رَشَ  " ًَْؼََُمونَ  اَكهُوإ ًَوْ  َأهُفَسُِمْ  ِت
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 !!؟فؼاًل ،، ُي من إملمىن ٔأن ًُؤذي إًسحص  ًىنو  -

 هوػان : إٔلس حاب ج : هؼم ، ًوخوضَح ذل هلول ٔأن

 ٔأس حاب ابظية -2 ٔأس حاب ظاُصة                                           -1

 ويه هوػان :، ياس ، فُذؼمل ابًخجصتة إًظاُصة ٌشرتك يف مؼصفهتا لك إً  إٔلس حاب إًظاُصة *

 ٔأس حاب ؿري مشوػة -2ٔأس حاب مشوػة                                          -1

 ٌَىسة افألس حاب إملشوػة ، مثي : إًسؼي سخدً  *

 ومثي : ٔأذش إزلوإء سخة ٌَشفاء ... ٕإخل من إٔلس حاب إًظاُصة إملشوػة .

اق إًصوح ،  اوإٔلس حاب إًظاُصة ؿري إملشوػة ، مثي : إًلذي سخدً  *  إلُز

 ٌَسىص ... ٕإخل من إٔلس حاب ؿري إملشوػة . اًـطة ٔأموإل إًياس ، وإرلص سخدً  اوإًرسكة سخدً 

 ، ويه هوػان ٔأًًضا :فُذؼمل من ِكدَي إًشع ٔأما إٔلس حاب إًحاظية  *

 ٔأس حاب ؿري مشوػة -2ٔأس حاب مشوػة                                         -1

 ٌَربنة يف إًؼمص اسكة وضةل إًصمح سخدً فألس حاب إملشوػة ، مثي : إًط *

ش سخدً   زلفع إًؼني وإحلسس وإٔلمصإض . اومثي : إًُصىق وإًخؼاًو

 وإٔلس حاب إًحاظية ؿري إملشوػة ، مثي : إحلسس وإملس وإًسحص . *

 ٕإذن : إًسحص ًلع يف هون هللا إبذهَ وكضائَ إًىوين إًلسري ، ًوُس إبذهَ إًشغي ؛ ٔلهَ ُمحّصم 
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 : -ضل هللا ػَََ وسمل  –مسبةٔل حسص إًييب • 

 
َ َحّتذ اَكَن خُيََذُي  َِ َوَسملذ َْ َ ُ ػََ َص إًيذيِب  َضلذ إّللذ ُ َغْْنَا كَاًَْت : ) حُسِ َُ َغْن ػَائَِشَة َريِضَ إّللذ ذ َِ َأه َْ َ ً
ّ
إ

َء َوَما ًَْفَؼُّلُ ، َحّتذ اَكَن َذإَت ًَْوٍم َدػَا ْ َِ  ًَْفَؼُي إًَّشذ َ َأفْذَايِن ِفميَا ِفِ ، َوَدػَا مُثذ كَاَل : أََشَؼْصِت َأنذ إّللذ

ًِلَٓدِص :  ِشَفاِِئ ؟ َأََتيِن َرُجالِن فََلَؼَس َأَحُسمُهَا ِغْيَس َرِأِِس َوإلَٓدُص ِغْيَس رِْجََلذ ، فَلَاَل َأَحُسمُهَا 

ُجِي ؟ كَاَل : َمْعُحوٌب ؟ كَاَل : َوَمنْ   َُ ؟ كَاَل : ًَِحَُس جُْن إَلْغَطِم .  َما َوَجُع إًصذ  َظحذ

 ٍة َوُجّفِ َظََْؼٍة َذَنٍص .ظَ إ ؟ كَاَل : يِف ُمُشطٍ َوُمَشاكَاَل : ِفميَا ذَ 

َو ؟ كَاَل : يِف ِتْْئِ َذْرَوإَن .  ُُ  كَاَل فَبٍََْن 

َ مُثذ َرَجعَ   َِ َوَسملذ َْ َ ُ ػََ ٍَْْيَا إًيذيِب  َضلذ إّللذ ّ
ًَِؼائَِشَة ِحنَي َرَجَع : فََرَصَج إ  فََلاَل 

  ُ ا َأَن فَلَْس َشَفايِن إّللذ َُ ؟ فََلاَل : ال ، َأمذ خَْرَصْجذَ ََاِظنِي . فَُلَُْت : إس ْ َُ ُرُءوُس إًش ذ ذ ََُِا َكَه  ،خَنْ

إ ،   ومسمل .مُثذ ُدِفٌَْت إًِْحْْئُ ( روإٍ إًحزاري ) َوَدِشُُت َأْن ًُِثرَي َذِلَ ػََل إًيذاِس رَشًّ

 . معحوب : مسحور

 . ُمشط : أةٓل جرسحي إًشؼص

 . وخمَفاثَ  مشاظة : ما ٌسلط من إًشؼص

عَق ػل إَّلهص وإٔلهىث ،  وجف ظَع خنةل َذَنص : ُو إًـشاء إَّلي ٍىون ػل إًعَع ، ًو

َنص   . فَِشإ كِسٍ ابَّلذ
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 ..ُشإ إحلسًر ، مع ٔأهَ حسًر حصَح اثتت يف إًحزاري ومسمل وؿرٍي  إملؼزتةل وكس ٔأىىص -

 ٔأمٍصن : يف إحلسًر حول إملثارة إًش حَ ثَرَص وميىن

 ، - وسمل ػَََ هللا ضل - إًييب غن إًسحص هفي يف ، إًىصمي إًلصأٓن خياًف إحلسًر ٔأن إٔلول :

 - وسمل ػَََ هللا ضل - إًييب ٕإىل إًسحص ٕإزحات وسخهتم ػل ووخبِم إملشنني ػل هؼى فاًلصأٓن

 * مسحورإ رجال ٕإال ثددؼون ٕإن إًظاملون وكال " : س ححاهَ فلال

 " سخِال ٌس خعَؼون فال فضَوإ إٔلمثال ل رضتوإ هَف إهظص 

 

 ، فؼّل وما إًَّشء ًفؼي ٔأهَ ًخرَي ٔأن ػ وسمل ػَََ هللا ضل ػ إًييب ػل جاز ًو ٔأهَ : إًثاين

ذؽ ٔأهَ ًظن ٔأن ػَََ جلاز و ش َئـًا تَ ِّـَ مل ُو  ، ػَََ ًزنل ومل ػَََ ًزنل ش َئـًا ٔأن ٔأو ، ًحَ

و   . وإًحالغ إًصساةل يف غطمخَ مع ًدٌاىف ٔلهَ وسمل ػَََ هللا ضل حلَ يف مس خحَي ٔأمص ُو

 

  : إًصد ػَْيم *

 ٔأن إًسحص نام ػَميا ٔأهوإع مْنا ما ًؤثص يف إًؼلي ومْنا ما ًؤثص يف إًحسن ،  -1

 ثؼصض إًيت إٔلمصإض سائص جًس من ُو ٕإمنا - وسمل ػَََ هللا ضل - ٌَييب حسث ماو  

و ، ٔأتسإً  إًؼلي ػل ًِا طجسَّ  وال ًحسناب وثخؼَق ، إًخش دلَع   إٔلهخِاء سائص ػل جيوز ٔأمص ُو

 ، إإلؾامء ونشل ، اكذّلى ، ما توجَ غَة وال ذل يف هلص وال ، وإًسالم إًطالة ػَْيم 

 ، وُُشّ رٔأسَ ، كسمَ إهفىت حني ووكع ، مصضَ يف - وسمل ػَََ هللا ضل - ػَََ ٔأمغي فلس 

شإ وُنرِست رابغَخَ ،    ، هصإمذَ وهَي ، درجاثَ يف رفؼةً  تَ هللا ًٍزسٍ إَّلي إًحالء من ُو

 ،  وإحلخس وإًش مت وإًرضب إًلذي من تَ إتخَوإ مبا ٔأممِم من فاتخَوإ،  إٔلهخِاء تالء إًياس ؤأشس

 يف إًعائف . نام حسث ٌَييب
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 : تلوهلم ًٍصسوإ مل إملشنني ٔلن ، إًفِم سوء ػل دًَي فِو ٌَلصأٓن خماًف إحلسًر ٔأن ؤأما -2

  حبَر ٌسرية فرتة حُسص - وسمل ػَََ هللا ضل - إًييب ٔأن " مسحورإ رجال ٕإال ثددؼون ٕإن" 

 ًطُسر ما ٔأن ٕإزحات ذل تلوهلم ٔأرإدوإ وٕإمنا ، هللا شفاٍ مث ، وإًخحََؽ إًصساةل تبٔمور حسٍص ًخؼَق مل

شر، ًبئت وفامي ، ًفؼي وما ًلول ما لك يف وجٌون دِال ٕإال ُو ما غيَ  ، رسوالً  ًُس ؤأهَ ًو

 رساًخَ ٕإىَكر فـصضِم ، مسحور دِال ُو وٕإمنا ، يشء يف إًويح من ًُس تَ جاء ما ؤأن 

 ٔأ.ُػ.  إثحاػَ وال ثطسًلَ ًَزهمم فال وابًخايل ، - وسمل ػَََ هللا ضل - 

 

من ذالل أًٓة إًحاب إٔلوىل :  مسبةٔل : حك إًسحص :• 
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 مسبةٔل : حك إًساحص :• 

 
 وهللا ٔأػمل ...  إًصإحج ُو،  من ثفطَيٍ  إًشافؼي وما ذُة ٕإًََ -

 حمكَ ًسور تني إًخحصمي ، وإًىفص . جبمَع ٔأكسامَ ، ٕإذن فاًسحص* 

 فائسة : -

 ػالجَ .من إًسحص ذرٌي من إًوكاًة ٔأن 

خلِ إالٕ فؼل  س خلمي ػل ٔأمص إزلٍنوسان ٔأن ٌس خؼني ابهلل غزوجي ًو  َ ، ٌو

 من فؼي إملبٔمورإت وحصك إملْنَات ، ؤأن ًالزم إٔلدغَة وإٔلذاكر ،  

 ومجَع ٔأُي تُذَ .ة سورة إًحلصة تيفسَ ؤأوالدٍ وكصإء

 : ومن إتخَل ابًسحص ػَََ ٔأن -

- ؛ نام فؼي إًييب ضل هللا ػَََ وسمل ،تَلني وضسق ًَزم إزلػاء وإإلحلاح فَِ   1

 . غيَ حّت وشف هللا 

َّام ابملؼوذإت وأًٓة إًىصِس .. 2  - ، وإًحاب فْيا وإسعإًصكِة ابًلصأٓن، ال س 

ىَق  تَبَِس  اَل  "  -هللا ػَََ وسمل ضل  –كال إًييب  فلس َِ  ٍَُىنْ  ًَمْ  َما اِبًص  كٌ  ِفِ  . " رِشْ
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 أًٓة إًحاب إًثاهَة : -
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 : حسًر إًحاب -
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 ذالل إًخؼََق ػل ُشإ إحلسًر ، ثي إًيفساكحك غن  إبس خفاضةحلكّم إًشارح  -

ُمىٌيا   ًخايل :اك ملسبةٔل إًالكم يف ُشٍ إ ثَرَصًو

 
 ٔأن إًلاثي هل ثوتة فامي تٌَُ وتني هللا . كول إدلِورفاًصإحج ُو  -
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 ؤأما إلآثر :  -

1- 

 
 مسبةٔل حس إًساحص :• 

 
 . هللارمحَ  –كول إًشافؼي ُو  يف ُشٍ إملسبةٔل وإًصإحج -

2- 

 
 مسبةٔل : ُي ٌُسدذاب إًساحص ٔأم ًُلذي تـري إسدذاتة ؟• 

 
 . هللا رمحَ – إًشافؼي كول ُو إملسبةٔل ُشٍ يف وإًصإحج -
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3-  

 
 مسبةٔل : من إَّلي ًلذي إًساحص ؟• 

 فٕاذإ مل ٍىن ٕإمام مفن إَّلي ًلمي إحلس ؟: إإلمام ، ج 

 فٕاذإ مل ٍىن ٕإمام ، هللا : ثلام إحلسود ػل ٔأحسن إًوجٍو إملمىٌة ،رمحَ  –إجن حميَة ًلول 

 . فِلميِا إًياس ٕإذإ مل ٍىن يف ٕإكامهتا مفسسة حًزس ػل مفسسة ٕإضاغهتا 

******** 

 كال فَِ مسائي : -

 ثفسري أًٓة إًحلصة  :إٔلوىل • 

َُِموإ َوًََلسْ " ويه كوهل ثؼاىل  - إٍُ  ًََمنِ  ػَ  " َذاَلقٍ  ِمنْ  إْلِٓدَصةِ  يِف  هَلُ  َما إْشرَتَ

 

 .ثفسري أًٓة إًًساء  إًثاهَة :• 

اؾُوِت  اِبًِْجْحتِ  ًُْؤِمٌُونَ  "كوهل ثؼاىل ويه   " َوإًعذ

  رمص إجلحت ابًسحص ، وإًعاؾوت ابًش َعان ؛ فِو :رّس وف  -

 ٔأو ُمعاع .من مؼحود ٔأو مذحوع لك ما جتاوز تَ إإلوسان حّسٍ  

 

 .حت وإًعاؾوت وإًفصق تُْنام ثفسري إجل  إًثاًثة :• 
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 ٔأن إًعاؾوت كس ٍىون من إجلن ، وكس ٍىون من إإلوس : ة :إًصإتؼ• 

 من كول جاجص : إًعوإؾَت وِان ، ونشل كول رمص : إًعاؾوت إًش َعان ،ثؤذش 

 إلوس .فٕان إًعاؾوت ٕإذإ ُأظَق ، فاملصإد تَ ش َعان إجلن ، وإًىِان ش َاظني إ 

 

 .مؼصفة إًس حع إملوتلات إخملطوضات ابٍْنيي  إخلامسة :• 

 ابًًس حة ٌَسائي . إمللام وكع حبسةإإلكذطار ػل س حع ٕإمنا وذهصن ٔأن  -

 

 . إًسادسة : ٔأن إًساحص ٍىفص• 

َِّمانِ  َوَما" ثؤذش من كول هللا ثؼاىل  - ذَما ًَُلواَل  َحّتذ   َأَحسٍ  ِمنْ  ًَُؼَ ه
ّ
 "حَْىُفصْ  فاََل  ِفْذيَةٌ  حَنْنُ  إ

 

ُ  إًساتؼة :•   سدذاب وٕإال ُكذي ػل إًصإحج من إٔلكوإل .ٔأهَ ٌ

 وجود ُشإ يف إملسَمني يف غِس رمص ؛ فىِف فامي تؼسٍ ؟! إًثامٌة :• 

 

•••••••• 

 

 ٔأكول كويل ُشإ ؤأس خـفُص هللا يل ًوك ،،


